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W  październiku (8.10) Wójt 

wraz z reprezentacją janowickiej 

Grupy Odnowy Wsi odwiedził 

Chełmsko Śląskie, aby uczestni-

czyć w gali wręczenia nagród lau-

reatom konkursu "Piękna Wieś 

Dolnośląska", zorganizowanego 

przez Urząd Marszałkowski. 

 

Ideą konkursu jest znajdowanie i pro-

mowanie najbardziej interesujących, 

kreatywnych rozwiązań i aktywności 

mieszkańców terenów wiejskich. 

Ósma edycja konkursu została zorga-

nizowana w 4 kategoriach. Park 

"Zielona Dolina" rywalizował z sied-   

 

mioma zgłoszonymi projektami w ka-

tegorii "Najlepsze przedsięwzięcie od-

nowy wsi" i zajął drugie miejsce. 

Gala wręczenia nagród została zorga-

nizowana w "Najpiękniejszej Wsi roku 

2016" - Chełmsku Śląskim, a rozpo-

częła się Mszą Świętą. Po Mszy miej-

scowy lider Grupy Odnowy Wsi opro-

wadził zgromadzonych po swojej miej-

scowości. 

„Cieszymy się, że nasza praca zosta-

ła doceniona” - powiedziała Anita 

Pawłowicz, Lider Grupy Odnowy 

Wsi.  

 

Uczestnicy gali zobaczyli Domy Tka- 

 

czy wraz z Izbą Tkacką. Na przyby-

łych czekały także: występy zespołów 

muzycznych, stoiska z produktami 

lokalnymi i wyrobami z lnu. 

Głównym punktem w harmonogramie 

uroczystości było wręczenie nagród 

laureatom konkursu. 

Wójt wraz z przedstawicielami GOW 

Janowice Wielkie: Liderem GOW A. 

Pawłowicz, A. Kozak, W. Schmitz  M. 

Krzakiem, P. Pawłowiczem odebrali  

pamiątkowy dyplom i czek na 2 tys. zł 

z rąk I. Krawczyk i E. Mańkowskiej, 

Wicemarszałkiń Województwa Dolno-

śląskiego.  

Nagroda zostanie przeznaczona na 

zakup dodatkowej lampy doświetlają-

cej na wyspę. 

 Karolina Rokicka 

Dyskutowano o piłce siatkowej 
W połowie października w 

Wieży Widokowej w Radomierzu 

odbyła się konferencja poświęco-

na Programowi Upowszechniania 

Piłki Siatkowej w 2017 r. Organi-

zatorami byli Gmina Janowice 

Wielkie wraz z  Fundacją „Kraina 

Siatkówki”.  

 

Zaproszeni zostali wójtowie i burmi-

strzowie gmin biorących udział w Pro-

gramie Upowszechniania Piłki Siatko-

wej, Prezes Fundacji J. Grabowski, 

Dyrektor Wydziału Sportu i Rekreacji 

Urzędu Marszałkowskiego P. Rańda, 

który jest zarazem wicemistrzem 

olimpijskim, medalistą mistrzostw 

świata i Europy w wioślarstwie oraz 

przedstawiciele klubu UKS „Sokoliki” 

Janowice Wielkie.  

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją 

dyrektora Fundacji poświęconą pro-

jektowi. Po niej dyskutowano o mija-

jącym sezonie, wymieniano pomysły, 

które można zrealizować w kolejnym 

roku. Rozmawiano o trudnościach, 

jakie pojawiają się podczas reali -           

 

 

zacji programu. Fundacja „Kraina 

Siatkówki” realizuje program od 2012 

roku. Jego celem jest rozwój piłki siat-

kowej na terenie  Dolnego Śląska. 

Ideą przedsięwzięcia jest przekonanie, 

że wczesne rozpoczęcie szkoleń wśród 

młodzieży znacznie zwiększa jej szan-

se na osiągnięcie sportowej formy w 

przyszłości, a ujednolicenie metod 

szkoleniowych pozwoli zaobserwować 

wymierne efekty. Spotkanie w Wieży 

Widokowej miało szczególne znacze-

nie dla naszej społeczności. Zostało 

zorganizowane na terenie Gminy Ja-

nowice Wielkie ze względu na fakt, iż 

drugi rok z rzędu janowicki klub siat-

karski prowadzony przez p. Piotra 

Lesińskiego wygrywa klasyfikację 

generalną. Jest to znaczące wyróżnie-

nie uwzględniając, że w projekcie 

udział bierze blisko 20 gmin. 

Piotr Lesiński: „Sukces sporto-

wy osiąga się dzięki systema-

tycznej pracy przede wszyst-

kim zawodników, ale też trene-

ra i rodziców. Potrzeba oczywi-

ście trochę talentu, ale zwłasz-

cza cierpliwości, a wtedy efekt 

przyjdzie sam. Do sportu niko-

go nie trzeba zmuszać, wystar-

czy pielęgnować wysiłek i na-

prowadzać w dobrą stronę. 

Ogromne znaczenie ma zaanga-

żowanie rodziców: obserwowa-

nie postępów dzieci, przygląda-

nie się treningom, przychodze-

nie na turnieje, pomoc w dowo-

żeniu na mecze.”  

 

UKS „Sokoliki” Janowice Wielkie 

przystąpił do programu w 2014 roku 

jako drużyna niedoświadczona  

w sportowych występach na skalę 

międzymiastową. Młodzieży nie prze-

szkodziło to w pokazaniu kiełkują-

cych, sportowych talentów. W ogólnej 

klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015 

janowicka drużyna zajęła pierwsze 

miejsce. Odkryciem sezonu ogłoszono 

dwie reprezentantki klubu – Patrycję 

Walla oraz Joannę Chorąży.  

Sezon 2015/2016, na który składało 

się 10 turniejów na terenie wojewódz-

twa dolnośląskiego, również zakończył 

się dla naszej drużyny na najwyższym 

stopniu podium. Najlepszą zawodnicz-

ką sezonu ogłoszono po raz kolejny  

Joannę Chorąży.  

Trzeba docenić chęć, zapał, zaintere-

sowanie sportową rywalizacją mło-

dzieży, która na swoje sukcesy syste- 

 

matycznie pracuje. Pochwalić należy 

także zaangażowanie trenera w  prze-

kazywanie podopiecznym teorii  

i  kształcenie umiejętności praktycz-

nych. 

Cieszy fakt, że dzięki programowi 

Fundacji młodzi ludzie aktywnie spę-

dzają czas, a także mają możliwość 

obserwowania profesjonalnych rozgry-

wek. 

 
„Drużynie UKS „Sokoliki” Ja-

nowice Wielkie oraz trenerowi 

P. Lesińskiemu życzę kolejnych 

sukcesów w udowadnianiu, że 

trenowanie w małych, wiej-

skich miejscowościach nie jest 

ograniczeniem” - podsumował 

konferencję Wójt Kamil Kowalski. 

 

 Karolina Rokicka 

► Uczestnicy dyskusji po skończonym spotkaniu (fot. UG) 

Park „Zielona Dolina” znów nagrodzony 

► Gala wręczenia nagród (fot. M. Halota) 

► Janowickie siatkarki (fot. UG) 
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Dzień dobry! 

 

Tym razem nieco szybciej niż zwykle 

chciałbym pokrótce zrelacjonować 

prace Rady Gminy w ostatnim czasie. 

Odbyły się dwie sesje, na których waż-

niejszymi tematami były sprawy 

związane z podatkami. W większości 

wypadków podwyżki są minimalne  

o jeden lub dwa grosze od metra bu-

dynków czy gruntów. 

Jeżeli chodzi o podatek od środków 

transportowych, to pojawiła się propo-

zycja powrotu do stawek sprzed 

dwóch lat, czyli dużo wyższych, ale tę 

propozycję Rada zdecydowanie odrzu-

ciła, pozostawiając te stawki dokład-

nie takie same na rok 2017. 

Jak zapewne Państwo wiecie, zniknie 

z Janowic Wielkich nazwa ulicy 

Świerczewskiego. W wyniku konsulta-

cji, jakie zostały przeprowadzone, zde-

cydowanie wygrała ulica Rudawska. 

Na chwilę obecną powstał pomysł, by 

oprócz ulicy Rudawskiej powstały 

jeszcze dwie ulice - wydzielona zosta-

nie część od przystanku przy drodze 

powiatowej do byłego Prewentorium 

oraz droga przecinająca tę ulice, która 

idzie w stronę Radomierza i drogi po-

wiatowej. Kolejne konsultacje w spra-

wie nadania nazw ulic już są ogłoszone. 

Na sesjach omawiane były także pi-

sma, które wpływają do Biura Rady 

od mieszkańców, jak i od zakładów, 

jakie znajdują się na naszym terenie. 

Przyjęliśmy aktualizację Sołeckiej 

Strategii Rozwoju Wsi Janowice Wiel-

kie. Nadal trwają prace nad doku-

mentem dotyczącym rewitalizacji  

w naszej gminie. 

Gorąca dyskusja rozgorzała na temat 

Alei Jarzęba Szwedzkiego. Wszyscy 

zdajemy sobie sprawę, że coraz więcej 

drzew, które zasadzone były w ubie-

głym stuleciu, dobiega swojego żywo-

ta. W związku z tym czynimy stara-

nia, by nowe nasadzenia, jakie już są, 

wciągnąć na listę drzew chronionych, 

tak by razem tworzyły Pomnik Przy-

rody, abyśmy mogli jak najdłużej cie-

szyć się z tak unikatowego miejsca  

w skali kraju. 

Jako że ten numer Informatora Jano-

wickiego ukaże się tuż przed Święta-

mi, chciałbym w imieniu swoim oraz 

wszystkich Radnych życzyć Państwu, 

radości, spokoju, odpoczynku od co-

dziennego zgiełku w towarzystwie 

najbliższych osób w Święta Bożego 

Narodzenia oraz naprawdę cudownej 

i szampańskiej zabawy w Sylwestra 

i wszelkiej pomyślności w 2017 roku! 

 

 

Paweł Pawłowicz 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Z prac  
Rady 

Gminy 
W  październikowe popołudnie

(14.10), mimo pogody daleko od-

biegającej od pięknej złotej jesie-

ni, w Parku „Zielona Dolina", 

a konkretnie na wyspie nad odby-

ła się kolejna edycja biesiady 

przy ognisku o nazwie „O, jabłko 

pieczone!”, zorganizowanej przez 

Grupę Odnowy Wsi Janowice 

Wielkie. 

 

Stosunkowo licznie zgromadzeni 

mieszkańcy wspólnie piekli jabłka  

i kiełbaski nad ogniskiem oraz próbo-

wali pysznych przetworów.  Czas spę-

dzony na świeżym powietrzu  umilały 

występy miejscowych zespołów: Bol-

czowian i Rudawian. Z parku roz-

brzmiewała więc muzyka i gwarne 

rozmowy. 

Miejscem szczególnym na tego typu 

akcje jest właśnie wyspa na stawie ze 

względu na to, że wielu mieszkańców 

pamięta ją jako miejsce spotkań i ta-

necznych imprez z dawnych lat. 

Dzięki współdziałaniu Gminy i Grupy 

Odnowy Wsi wyspa odzyskała swój 

blask i cieszy zarówno mieszkańców, 

jak i turystów. 

Akcja „O, jabłko pieczone!” odbyła się 

w ramach projektu realizowanego  

z inicjatywy „Przedsięwzięcia promu-

jące ideę odnowy wsi” i dofinansowa-

na została ze środków  Województwa 

Dolnośląskiego i Gminy Janowice 

Wielkie. 

 Karolina Rokicka 

„O, jabłko pieczone!” czyli biesiada przy ognisku 

Odwiedziny zaprzyjaźnionego stowarzyszenia 

Gmina piękniejsza 
 i bezpieczniejsza 

D obiegł końca remont  500 - metro-

wego odcinka ul. Chłopskiej w Janowi-

cach Wielkich. Polegał na położeniu 

nowej nawierzchni bitumicznej, budo-

wie fragmentu muru oporowego oraz 

zainstalowaniu barierek zabezpiecza-

jących skraj drogi. 

K ończy się długo wyczekiwany re-

mont drewnianego mostu w Trzciń-

sku. Zadanie jest realizowane przy 

udziale środków rządowych i gmin-

nych w wyniku odbudowy popowodzio-

wej. Zastosowana zostanie trwała 

technologia drewna azobe. 

R uszyły także prace mające na ce-

lu „odzyskanie” kolejnego rekreacyjne-

go miejsca. Uporządkowano i zainsta-

lowano ławeczki w parku przy ul. 1 

Maja w Janowicach Wielkich. Inicjato-

rem i autorem projektu była Grupa 

Odnowy Wsi, natomiast Urząd Gminy 

zajął się wykonywaniem prac. Jest to 

możliwe dzięki środkom z Funduszu 

Sołeckiego wsi Janowice Wielkie oraz 

pozyskanym z budżetu województwa. 

 

 Karolina Rokicka 

 

► Wspólne ognisko (fot. A. Pawłowicz) 

W  dniach  od 30 września do 

3 października na zaproszenie 

Stowarzyszenia Polsko - Niemiec-

ko – Duńskiego „Rudawy” Gminę 

Janowice Wielkie odwiedziła de-

legacja młodzieży z zaprzyjaźnio-

nego Stowarzyszenia Niemiecko – 

Polskiego z Bruchhausen - Vilsen.  

 

W dzień przyjazdu odbyła się uroczy-

sta kolacja, na którą zaproszeni zosta-

li zagraniczni goście, Wójt, Radni, 

przedstawiciele tutejszego Stowarzy-

szenia oraz Ochotniczej Straży Pożar-

nej. Wszystkich zgromadzonych przy-

witała p. Teresa Szkaradek, prezes 

Stowarzyszenia, wyrażając swoją ra-

dość z wizyty gości. 

Po wspólnym posiłku młodzieży 

przedstawiono plan pobytu na najbliż-

sze dni. Gościom zorganizowano: wy-

cieczkę na Zamek Bolczów, gry i zaba-

wy oraz ognisko na terenie Parku 

„Zielona Dolina”, dyskotekę w obiek-

cie noclegowym, a także wizytę  

w Browarze Miedzianka, gdzie odbyła 

się kolacja pożegnalna.  

Grupa została zakwaterowana  

w ośrodku Czarodziejska Góra – Sto-

dola 4 Konie w Mniszkowie, gdzie mi-

ło spędziła czas z mieszkańcami pobli-

skich miejscowości. 

Jako gmina cieszymy się, że od lat 

kontynuowana jest przyjazna relacja 

obu Stowarzyszeń. 

 

 Karolina Rokicka 

► Przemówienie gospodarzy (fot. UG) 

Działalność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Ducha Gór” 

O bszar objęty Strategią Roz-

woju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność LSR Partner-

stwa Ducha Gór na lata 2014-2020

(23) w ramach LGD „Partnerstwo 

Ducha Gór” obejmuje 8 gmin: Ja-

nowice Wielkie, Karpacz, Mysłakowi-

ce, Szklarska Poręba, Kowary, Podgó-

rzyn, Piechowice i Jelenia Góra. 

 

 W ramach realizacji LSR LGD ogła-

sza nabory wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” obję-

tego PROW na lata 2014-2020 z  

udziałem środków Europejskiego Fun- 

 

duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich. Wparcie mogą uzy-

skać osoby prowadzące lub planujące 

założyć działalność gospodarczą oraz 

organizacje pozarządowe z obszaru 

LGD Partnerstwo Ducha Gór.  

LGD prowadzi także działalność in-

formacyjną, szkoleniową i doradczą 

przygotowującą potencjalnych benefi-

cjentów do aplikowania o wsparcie ze 

środków PROW 2014-2020. W ramach 

realizacji LSR na lata 2014-2020  

w drugiej połowie 2016 r. LGD ogłosi-

ła dwa nabory wniosków dla osób po-

dejmujących działalność gospodarczą 

oraz ją rozwijających. W 2017 roku są 

planowane kolejne konkursy dla orga-

nizacji pozarządowych w zakresie in- 

 

westycji w infrastrukturę turystycz-

ną, rekreacyjną, kulturową oraz 3 

projekty grantowe: Włączenie społecz-

ne poprzez realizację Festiwalu Du-

cha Gór, Inicjatywy na rzecz wzmoc-

nienia kapitału społeczności i organi-

zacji oraz Inicjatywy na rzecz wzmoc-

nienia tożsamości i zachowania dzie-

dzictwa kulturowego. 

Szczegółowe informacje na temat 

ogłaszanych konkursów, warunków 

wsparcia, szkoleń oraz doradztwa 

znajdują się na stronie internetowej: 

www.konkursy.duchgor.org. 

 Anna Gomułka, LGD 

► Droga po remoncie (fot. UG) 

► Park jesienią ( fot. P. Pawłowicz) 
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Z gabinetu 

 Wójta 

Szanowni Państwo, 

 

grudzień to tradycyjnie czas podsumowań. 

Jestem zadowolony z tego, jak minionych 

12 miesięcy upłynęło dla naszej Gminy. 

Mam na myśli zarówno inwestycje nasze, 

jak i te, do których dołożyliśmy się finanso-

wo. Za najważniejsze wydarzenie inwesty-

cyjne uznaję wyczekiwany przez dziesięcio-

lecia remont drogi powiatowej przebiegają-

cej przez Trzcińsko. Kolejne to odbudowa 

odcinka ul. Chłopskiej z murem oporowym 

wzdłuż Bobru w Janowicach Wielkich i 

przebudowa drewnianego mostu w Trzciń-

sku. Wartość tych zadań to  ponad 1,8 mln 

zł. Za 250 tys. zł przeprowadziliśmy moder-

nizację janowickiego ujęcia wody z instala-

cją do dearsenizacji dostarczanej do na-

szych domów wody. 50 tys. zł wydaliśmy na 

montaż 25 nowych punktów świetlnych w 

sieci elektrycznej oraz kolejnych 7 lamp 

solarnych. Ponadto w tym czasie swoje pra-

ce prowadzili inni: PKP odmieniły wygląd 

stacji i przejazdu kolejowego w Janowicach 

Wielkich, a Pharmed wybudował nową 

przychodnię. Kupiliśmy sprzęt i wyposaże-

nie dla pracowników technicznych za po-

nad 10 tys. zł. Sprawnie przebiegało  wy-

datkowanie ponad 110 tys. zł funduszy 

sołeckich - efekty możecie Państwo oglądać 

we wszystkich miejscowościach naszej 

Gminy. Mijający rok to sukcesy uczniów 

Gminnego Zespołu Szkół. Nasi uczniowie 

wygrywali konkursy naukowe w powiecie, 

województwie i na arenie ogólnopolskiej.  

Oprócz wysokiej formy siatkarek na uwagę 

zasługują młodzi janowiccy judocy i odbu-

dowywana młodzieżówka piłkarska. Ser-

decznie gratuluję  wszystkim laureatom, 

stypendystom, ich rodzicom i nauczycielom. 

Z odchodzącym rokiem kończymy spłatę 

tzw. „długu szkoły”. Przypomnę, iż na sku-

tek kontroli Ministra Finansów od 2010 r. 

musieliśmy oddawać do budżetu państwa 

2,8 mln zł niesłusznie pobranej w latach 

poprzednich subwencji. W samym roku 

2016 jako końcowy akord musieliśmy od-

dać 720 tys. zł. Przed nami potężne wyzwa-

nia związane z kolejnymi planami. Gmina 

złożyła wniosek do RPO dla Województwa 

Dolnośląskiego o dofinansowanie projektu 

kanalizacji drugiej części Janowic Wielkich. 

Po wstępnej ocenie Jeleniogórskiego Komi-

tetu Sterującego nasz wniosek zajmował I 

miejsce. Jeżeli pozytywnie przebrniemy 

procedurę i w ramach skromnego budżetu 

uda nam się zapewnić własny wkład finan-

sowy, to czeka nas kolejna wielomilionowa 

inwestycja i zarazem trudne zadanie. Ale 

nie trzeba się bać, dlatego też patrzymy 

optymistycznie. Za miniony, dobry, wspól-

ny rok dziękuję serdecznie Wam wszyst-

kim, Drodzy Mieszkańcy. Szczególne słowa 

uznania i szacunku za całoroczną, ciężką i 

bardzo dobrą pracę kieruję do pracowników 

Urzędu i jednostek organizacyjnych Gmi-

ny. Życzę Państwu radosnych Świąt Boże-

go Narodzenia i w nadchodzącym  Nowym 

Roku wszystkiego, co najlepsze.          

                                    Kamil Kowalski  

                        Wójt Gminy Janowice Wielkie 

Trzcińsko posiada własne logo 

P omysł na nowy znak graficz-

ny został zgłoszony przez lokal-

nych liderów wsi Trzcińsko. Logo 

już znalazło zastosowanie na ta-

bliczkach kierunkowych do pose-

sji. 

 

W  1400 roku Trzcińsko funkcjonowa-

ło pod niemiecką nazwą Rohrlach od-

wołującą się do niemieckiej nazwy 

trzciny (das Rohr). Obecnie postano- 

 

wiono opracować znak graficzny styli-

zowany na herb miejscowości, gdzie 

heraldyka stanowiła jedynie luźną 

inspirację. Projekt wykonała firma 

zewnętrzna w oparciu o uwagi przesy-

łane przez szereg zaangażowanych 

osób. Mieszkańcy Trzcińska oczywi-

ście również mieli okazję wypowie-

dzieć się na Zebraniu Wiejskim, jak 

według nich powinno wyglądać logo i 

jakie elementy zawierać. 

Ustalono ostatecznie, że znak graficz-

ny powinien zawierać trzy najbardziej 

charakterystyczne symbole Trzcińska: 

Sokolik Duży, postać wspinacza oraz 

trzcinę. 

Sokolik ujęty w emblemacie jako jed-

noczłonowa skała ma swoje uzasad-

nienie w tym, iż patrząc na niego z 

perspektywy Trzcińska tak właśnie 

wygląda. 

Wspinacz ma symbolizować fakt, że 

Trzcińsko słynie z posiadania licznych 

formacji skalnych umożliwiających 

ćwiczenia wspinaczkowe. Swoją przy-

godę ze wspinaczką zaczynali tu znani 

polscy himalaiści, m.in.: Wanda Rut-

kiewicz, W. Kurtyka, J. Kukuczka. 

Trzcina natomiast symbolizuje zróżni-

cowaną roślinność i nawiązuje do na-

zwy miejscowości, która z kolei praw- 

 

dopodobnie pochodzi od tej rośliny. 

Sokolik i trzcina znajdowały się rów-

nież w przedwojennym emblemacie 

Trzcińska. 

 Karolina Rokicka 

► Logotyp Trzcińska 

Z racji tego, że większość sołectw  

w Gminie posiada własne oznaczenie, 

prace nad swoim znakiem rozpoczęło 

Komarno. Prawdopodobnie funkcjono-

wał on jako oficjalny emblemat miej-

scowości już przed wojną. Prezentowa-

ny wzór odnalazł p. Jan Popławski 

przeglądając  niemieckie czasopisma. 

Jego kształt nawiązuje do starej pie-

częci sądowej. W stosunku do orygina-

łu pojawiła się  kolorystyka – w orygi-

nale znak jest czarno-biały. W otoku 

umieszczono polską nazwę miejscowo-

ści zamiast łacińskiego napisu o sądo-

wym przeznaczeni u p ieczę ci .    

 

Uroczyste obchody Dnia Niepodległości 

W  dniu 11 listopada miesz-

kańcy Trzcińska oraz sąsiednich 

miejscowości zgromadzili się  

w Świetlicy, aby uczcić obchody 

Dnia Niepodległości. 

 

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem 

hymnu Polski przez wszystkich zgroma-

dzonych. Młodzież recytowała wiersze  

i śpiewała patriotyczne utwory.  

Następnie na scenie pojawił się zespół 

Bolczowianie, uświetniając wydarze-

nie występem wokalnym, a także 

przedstawiając historię obchodzonego 

święta. 

Goście mieli 

możliwość sko-

rzystania ze 

słodkiego poczę-

stunku, przygo-

towanego przez 

m i e s z k a n k i 

Trzcińska. 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
Dzień później, obchody Dnia Nie-

podległości zorganizowano  

w Wieży Widokowej w Radomie-

rzu.  
 

Gospodarzem byli Stowarzyszenie i 

Zespół Bolczowianie. Zaproszono ze-

społy muzyczne - ”Olga” z Kamiennej  

Góry oraz „Sybiraczki i Kresowianie”  

 

z Jeleniej Góry. W uroczystości  

uczestniczyli przedstawiciele gminy 

wraz z Wójtem, goście i mieszkańcy. 

Swoją obecnością wieczornicę zaszczy-

ciła Pani Poseł na Sejm RP, Marzena 

Machałek, która skierowała bardzo 

miłe słowa do uczestników spotkania.  

Zespół Bolczowianie przedstawił swój 

program poetycko muzyczny, następ-

nie wystąpiły zaproszone zespoły. 

Zgromadzeni przeżyli ważny dzień dla 

Ojczyzny w miłej, ciepłej i wzniosłej 

atmosferze. 

„Dziękujemy Panu Wójtowi za udostęp-

nienie sali w Wieży Widokowej, za ma-

teriały promocyjne o Gminie dla zespo-

łów i wspólne przeżycie tego dnia. 

Dziękujemy Zespołom za przybycie  

i wspaniałe występy.  

Dziękujemy sponsorom za wypieki: 

Państwu Miroś, Panu Adamowi Nizia-

łek, Państwu Szpecht oraz członkom 

zespołu Bolczowianie.  

Dziękujemy Panu Sołtysowi Radomie-

rza za pomoc w organizacji imprezy, 

uśmiech i dobre serce. 

 Karolina Rokicka / Stowarzyszenie  

i Zespół Bolczowianie 
► Mali artyści 

(fot. S. Brodziak) 

►Występ gospodarzy  

(fot. Stowarzyszenie Bolczowianie) 

Zaproponuj nazwę ulicy 

R ozpoczęto II konsultacje społecz-

ne mające na celu zmianę nazwy 2 

fragmentów ulicy K. Świerczewskiego 

w Janowicach Wielkich. 

Konsultacje przeprowadza się dla zebrania 

propozycji nowych nazw poniższych odcin-

ków dotychczasowej ul. Świerczewskiego: 

fragment 1 - droga asfaltowa na dział-

ce nr 646 (obręb Janowice Wielkie),  

w przebiegu od skrzyżowania z dz. nr 

643 (w bezpośrednim sąsiedztwie 

przystanku autobusowego) do ZPiR

(dawnego prewentorium); 

fragment 2 – droga gruntowa na 

działce nr 670/1 (obręb Janowice Wiel-

kie) o długości ok. 220 m, w przebiegu 

od skrzyżowania z dz. nr 646 (w bez-

pośrednim sąsiedztwie ZPiR) w kie-

runku południowo-wschodnim oraz 

droga gruntowa na działce nr 645 

(obręb Janowice Wielkie) o długości 

ok. 400 m, w przebiegu od skrzyżowa-

nia z dz. nr 646 (w bezpośrednim są-

siedztwie ZPiR) w kierunku północno-

zachodnim, do granicy obrębu wsi.  

Konieczność zmiany dotychczas na-

zwy wynika z ustawy z dn. 1 kwietnia 

2016 r. o zakazie propagowania komu-

nizmu lub innego ustroju totalitarne-

go przez nazwy budowli, obiektów 

i urządzeń użyteczności publicznej. 

W I konsultacjach dla obecnej ul. 

Świerczewskiego na odcinku od prze-

jazdu kolejowego do skrzyżowania z 

drogą prowadzącą do ZPiR  mieszkań-

cy wybrali nazwę ulicy: Rudawska. W 

II konsultacjach nazwa ta nie może 

więc uczestniczyć. 

 Katarzyna Praczyk 
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W SKRÓCIE 
►Przychodnia w nowej loka-

lizacji 
Przychodnia lekarska Pharmed Sp. z 

o.o. – Centrum Medycznego Multi-

Med (dawniej Gminny Ośrodek Zdro-

wia) już przyjmuje pacjentów w nowej 

lokalizacji w Janowicach Wielkich – w 

nowowybudowanym budynku przy tej 

samej ulicy, pod adresem ul. Wojska 

Polskiego 16 (200 metrów w stronę 

stacji kolejowej od dotychczasowej sie-

dziby). Dotychczasowe zasady udziela-

nia porad lekarskich (finansowanych z 

NFZ) oraz telefony do rejestracji nie 

ulegają zmianie: tel. 75 75 15 117, tel. 

789 019 075. ●mkam 

►Dodatkowe kamery w Par-

ku „Zielona Dolina”  
Na początku listopada, na wyspie 

przynależącej do Parku  „Zielona Doli-

na” pojawiły się dwie nowe kamery, 

stanowiące uzupełnienie już istnieją-

cego monitoringu. Pracownicy tech-

niczni UG przygotowali wykopy pod 

zasilanie, przewody oraz instalację, 

natomiast firma Alarmont dokonała 

montażu kamer. Kamery monitorują 

obszar wyspy oraz pomostu.●KR 

►Książka naszych uczennic 
Cztery uczennice II klasy Gimnazjum 

w GZSz z pomocą swojej polonistki - p. J. 

Faber napisały książkę pt.: „Przed siebie” w 

ramach ogólnopolskiego konkursu „Misja-

książka”. W wyniku wspólnej pracy 

dziewcząt (E. Kudeli,  M. Markowiak, 

M. Jońcy, O. Stankiewicz) powstały 

cztery opowiadania dotykające tema-

tyki braku porozumienia młodzieży 

z rodzicami. Aby zbiór opowiadań stał 

się prawdziwą, drukowaną książką 

dziewczęta potrzebują głosów, które 

można oddawać za pomocą m.in. Face-

booka i Twittera na stronie interneto-

wej: https://ridero.eu/pl/books/Przed_siebie/ 

●KR 
►Młodzi piłkarze na podium 
Klub piłkarski GLKS informuje, że 

zakończyła się jesienna runda sezonu 

2016/2017 w kategorii młodzik. Jano-

wicka drużyna zajęła wysokie drugie 

miejsce w klasyfikacji generalnej, co 

jest ogromnym sukcesem dla dzieci, 

rodziców, a także władz klubu.  

 KR/Sławomir Skalany 

► Gdy widzisz bezdomne 

zwierzę 
Zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach 

domowych można kierować telefonicz-

nie do UG w godzinach jego pracy, tel. 

75 75 15 124 wewn. 110. W pozosta-

łym czasie - w przypadku sytuacji kry-

zysowej - proszę kontaktować się 

z Powiatowym Centrum Zarzadzania 

Kryzysowego, tel. 75 647 3108, które 

podejmie interwencję stosownie do 

zgłoszenia. ●mkam 

Młodzi zdolni w Gminie  
Z  przyjemnością informujemy, 

iż Komisja Stypendialna Lokalne-

go Programu Stypendialnego 

"Agrafka Agory" po rozpatrzeniu 

złożonych wniosków przyznała 

stypendium mieszkance Trzciń-

ska, Karolinie Przykłocie. 

 

Karolina jest jedną z siedmiu wyróż-

nionych osób z obszaru gmin partner-

skich LGD. 

Celami Programu Stypendialnego dla 

Studentów „Agrafka Agory” są: wspie-

ranie studentów szczególnie uzdolnio-

nych i znajdujących się w trudniejszej 

sytuacji materialnej, wzmacnianie 

więzi społecznych młodych ludzi z 

regionem oraz gminą lub miastem 

z którego pochodzą, zaangażowanie 

młodych ludzi w działania na rzecz 

całego obszaru LGD oraz gmin. 

*** 
Oprócz Karoliny wyróżniony został  

 

 

także inny mieszkaniec Trzcińska. 

Z początkiem listopada Kapituła Dol-

nośląskiej Rady Wspierania Uzdol-

nień przyznała 56 stypendiów w XVI 

edycji Programu Stypendialnego  

„zDolny Śląsk” za rok szkolny 

2016/2017.  

Nagrodzono najzdolniejszą młodzież 

w zakresie osiągnięć naukowych, 

sportowych, artystycznych, a także 

działalności społecznej. Wśród wyróż-

nionych znalazł się Juliusz Ameljan-

Kowalski, uczeń Szkoły Podstawowej 

w GZSz w Janowicach Wielkich. 

W konkursie wystartowało blisko 300 

kandydatów. Sukces Juliusza zyskuje 

na znaczeniu ze względu na fakt, że  

w kategorii szkół podstawowych za 

osiągnięcia naukowe nagrodzono jedy-

nie 6 osób, w tym dwie z powiatu jele-

niogórskiego.  

Zdaniem organizatorów konkursu, 

laureaci odznaczają się osobowością,  

determinacją, samodzielnością, dąże-

niem do obranych celów i tym, że ma-

ją pomysł na rozwój swoich talentów. 

*** 

 

Poza sukcesami naukowymi młodzi  

mieszkańcy Gminy odnoszą także  

sukcesy sportowe. Julian i Maciej  

Ćwiek, uczniowie GZSz w Janowicach 

Wielkich, a zarazem członkowie UKS 

„Jedenastka” z Jeleniej Góry odnieśli 

imponujące sukcesy podczas turnieju 

rozegranego w Kobierzycach w ra-

mach Super Ligi Judo. 

W sportowej rywalizacji udział wzięło 

ok. 700 zawodników, zarówno dzieci 

jak i młodzików, reprezentantów wo-

jewództwa dolnośląskiego oraz Czech. 

Julian w swojej kategorii wiekowej 

i wagowej stanął na najwyższym stop-

niu podium, z kolei Maciej uplasował 

się na 3 miejscu. Warto zaznaczyć, że 

Julian Ćwiek czwarty raz z rzędu za-

jął I miejsce w cyklu turniejów Super 

Ligi Judo. 

 

*** 
Młodym „naukowcom” i sportowcom gratu-

lujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

 Karolina Rokicka 

 

 

► „zDolny Ślązak” (fot. K. Kowalski) 

► Młodzi judocy (fot. M. Ćwiek)  

► Stypendystka „Agrafki Agory”  

(fot. własna) 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 
Kamil Kowalski 

Przewodniczący Rady Gminy 
Paweł Pawłowicz 

 
 

Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, 
 gdy wszyscy obecni 

 gromadzą się przy wspólnym stole. 
Jest taki wieczór, gdy gasną spory, 

 znika nienawiść. 
 Wieczór, gdy łamiemy opłatek, 

 składamy życzenia. 
To noc wyjątkowa, jedyna, niepowtarzalna noc 

Bożego Narodzenia. 
 
 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia  
życzą: 


